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Lucrările de investiții 
pentru modernizarea in-
frastructurii rutiere sunt 
prioritare pentru Snagov. 
Mai ales că vremea este 
prielnică, iar cetățenii au 
nevoie de cât mai multe căi 
rutiere moderne și sigure. 

Primarul Marian Oan-
cea ne-a anunțat că sunt 
în curs de finalizare lu-
crările pe strada Drumul 
Țarinei, din Tâncăbești, 
aceasta fiind o stradă pe 
care nu sunt atât de mul-
te case, dar este o stradă 
care scurtează din drumul 
cetățenilor, pentru că per-
mite conducătorilor au-
to să întoarcă pe drumul 
național. ”Cetățenii nu 
mai sunt nevoiți să mear-
gă până în Ciolpani să în-
toarcă și de altfel în zonă 
nu mai au voie să întoar-
că altfel, pentru că s-au 
produs foarte multe ac-
cidente. Cum de altfel se 
știe, suntem preocupați 
de siguranța cetățenilor, 
o dovadă foarte clară 
 fiind aceea că am mon-
tat și cele două pasarele, 
iar în curând vom monta 
și lifturi la aceste pasare-
le, pentru a facilita acce-
sul cetățenior”, ne-a spus 
primarul Marian Oancea.

El a explicat că strada 
Drumul Țarinei a fost pie-
truită în urmă cu mai mulți 
ani, iar acum, în sfârșit, 
este asfaltată. Lățimea 
străzii nu este foarte ma-
re, respectiv 4 metri. Dar 
primarul ne-a explicat că 

s-a luat decizia ca strada 
să fie asfaltată astfel pen-
tru că ulterior se vor in-
troduce rețele de alimen-
tare cu apă și canalizare 
și nu se dorește deterio-
rarea ei. Strada va avea 
2 alveole de așteptare, 
în situația în care se în-
tâlnesc două autovehicu-
le mari. ”Pentru două au-
toturisme mici nu este ni-
cio problemă, pot trece 
unul pe lângă celălalt, dar 
în situația în care se întâl-
nesc două mașini mari, se 
poate descurca traficul și 
în felul acesta”, ne-a spus 
primarul. 

După finalizarea stră-
zii Drumul Țarinei, cu o 
lungime de 1,7 km, ur-
mează asfaltarea altor do-
uă căi rutiere importante. 
Este vorba despre străzi-
le Anatol Vieru și Cornel 
Țăranu, pe partea cealal-
tă, spre Periș. ”Cele do-
uă sunt tot străzi care vin 
în ajutorul cetățenilor ca-
re stau pe partea aceea a 
drumului județean și vor 
să aceseze locuințele fă-
ră să mai fie nevoiți să 
meargă până în Ciolpani. 
În acest fel scurtăm foar-
te mult timpul de deplasa-
re a conducătorilor auto, 
scurtăm foarte mult cos-
turile, consumurile și aju-
tăm chiar și cetățenii care 
au terenuri în zona aceea. 
Ei pot astfel să le vândă 
mai ușor și, evident, să le 
acceseze mai ușor”, a pre-
cizat Marian Oancea.

În fiecare moment 
sunt demarate noi 
lucrări 

Primarul a subliniat 
că se poate observa fap-
tul că se lucrează per-
manent pentru comuni-
tatea snagoveană. ”Co-
muna se dezvoltă, du-
pă cum vedeți, suntem 
în plin proces de dezvol-
tare, pe toate fronturile. 
Venim cât de curând cu 
noi relizări importante la 
nivel de comună. Aș dori 
să observați că asfaltarea 
aceasta se realizează la 
sfârșitul lunii iulie și, după 
cum știți, noi aveam pre-
conizate alegerile locale în 
luna iunie. Din cauza pan-
demiei de coronavirus, 
acestea au fost amânate. 
În consecință, nu facem 
aceste asfaltări pentru 
campanie electorală. Să 
nu se înțeleagă că mun-
cim în perioada de cam-
panie. Asfaltările ar fi tre-
buit să înceapă în primă-
vară și le-am amânat. De 
altfel, acum este o perioa-
dă propice pentru asfalta-
re, foarte bună din punct 
de vedere meteorologic”, 
a precizat Marian Oancea.

Vorbind despre lucră-

rile importante pentru co-
munitatea snagoveană și 
nu numai, având în vedere 
numărul mare cetățeni ca-
re vin pentru agrement în 
zonă, primarul a dorit să 

semnaleze o altă realiza-
re importantă pentru tra-
ficul rutier, obiectiv care a 
evidențiat și spiritul între-
prinzător al omului gospo-
dar care știe să își negoci-

eze beneficiile pentru co-
munitatea sa. Mai exact, 
în zonă se va construi un 
centru comercial Lidl în 
dreptul căruia s-a realizat 
un sens giratoriu datorită 
căruia traficul a fost flui-
dizat semnificativ, accesul 
fiind mult mai facil. 

”Pentru sensul girato-
riu, când au venit cei de 
la LIDL, la începutul în-
tâlnirilor, condiția mea de 
a semna autorizația de 
construcție a fost de a 
construi acest sens gira-
toriu. Știm cu toții că es-
te vorba despre un cen-
tru comercial mare și 
funcționarea lui înseamnă 
automat creșterea numă-
rului de autoturisme în zo-
nă, deci aglomerație. Da-
că nu s-ar fi realizat acest 
sens giratoriu, am fi ajuns 
să blocăm intersecția cu 
autostrada și drumul ca-
re duce spre Snagov și 
Ghermănești. Investito-
rii au înțeles necesita-
tea comunei, mă bucur 
că au fost de acord, este 
o investiție în plus pentru 
ei, importantă, dar în felul 
acesta ne dezvoltăm ar-
monios, nu ne dezvoltăm 
haotic”, a punctat primarul 
Marian Oancea.

ACTUALITATE

 Investițiile trebuie să permită 
dezvoltarea armonioasă a localității

Edilul comunei Snagov, decis să își respecte promisiunile

Primarul Marian Oancea promite că va finaliza 
toate proiectele programate pentru 2020
Primarul comunei Snagov, Marian 
Oancea, ne-a declarat că se străduiește 
ca, indiferent de problemele provocate 
de pandemia de coronavirus sau alte 
motive care ar putea bulversa activitatea 
administrației, să ducă la bun sfârșit toate 
proiectele de investiții programate pentru 
acest an. Mai mult, edilul a subliniat că 
programul lucrărilor poate demonstra în 
orice moment că gospodărirea comunei 
nu se face cu scop electoral, ci în interesul 
cetățenilor.


